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1. P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 
 

1.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność 
realizacji obiektów. 

 

Przedmiotem inwestycji jest odcinek kanalizacji deszczowej, melioracyjnej łączącej dwa istniejące rowy 
otwarte. Inwestycja przeznaczona jest do poprawy sposobu odwodnienia terenu m. Boguchwałów z 
wykluczeniem występujących cyklicznie podtopień przyległych terenów i zabudowań.  
 
Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie: 
 
- budowę żelbetowej studni wlotowej z osadnikiem w istniejącym rowie. 
- roboty rozbiórkowe w zakresie drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej 
- wykop liniowy pod projektowany odcinek kanalizacyjny wraz z rozkopami pod studnie połączeniowe 
- montaż rur i studni zgd. z PT 
- zasypanie wraz z warstwowym zagęszczeniem wykopu  
- odtworzenie nawierzchni tłuczniowej na trasie wykopu w pełnych warstwach konstrukcyjnych oraz 
powierzchniowa naprawa nawierzchni tłuczniowej na całej szerokości drogi 
- wykonanie karczowania i ręcznego odmulenia z odwozem odcinka rowu odłączanego – przejmie on 
funkcję rezerwową, bajpasu z przypadku deszczu nawałnego – nie dopuszcza się zasypania rowu 
istniejącego 
- mechaniczne oczyszczenie na odkład rowu docelowego na odcinku 150mb 
 
Lokalizacja:  
 
GMINA BABORÓW 

OBRĘB BOGUCHWAŁÓW,  

DZ. NR 71, 77, 76/2, 75/2, 75/1, 76/1 
 
Inwestor:  
 
GMINA BABORÓW 
 48-120  Baborów  
ul. Dąbrowszczaków 2a 
 
Podstawa opracowania: 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2. Mapa do celów projektowych  
3. Informacja terenowo – prawna 
4. Wizja lokalna terenu inwestycji.  
5. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 
6. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków.  
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA XXVII,  k = 9,0  w = 2,0 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej[Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.] 
§4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
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1.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

Z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu. 

 
W stanie istniejącym działki są terenem niezabudowanym. W zakresie rozbiórek należy po trasie sieci 
rozebrać nawierzchnię tłuczniową drogi na odcinku 50mb i szer. 2,00m 
 

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 

W tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem 
wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

    
Układ komunikacyjny; 
Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym opracowaniem, będą 
umożliwiały dotarcie do projektowanych obiektów. Zaprojektowano remont nawierzchni tłuczniowej drogi 
dojazdowej oraz odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu liniowego [wykonane zostaną z tłucznia na 
podbudowach z pisaku oraz 2 warstw kruszywa 0/63mm oraz 0/31,5mm].  
 
Sieci uzbrojenia terenu; 
 
- sieć kanalizacyjna deszczowa, melioracyjna projektowana, łącząca dwa odcinki otwartych rowów 
istniejących wraz ze studniami połączeniowymi  
 
Ukształtowanie terenu 
Przyjęto, że teren jest płaski, wymaga niewielkiej makroniwelacji w zakresach średnich 40/50 cm.  
 
Ogrodzenie terenu: 
Nie dotyczy 
 
Całość robot ziemnych wykonać mechanicznie – w celu uzyskania wymaganych parametrów 
zagęszczeń dla poszczególnych warstw. Przy wykonywaniu podbudów w drodze prace należy 
wykonywać warstwami o grubości maksymalnie 15 cm i przy zastosowaniu urządzeń zagęszczających 
ręcznych do parametrów minimum: 
 
IS≥1,00 
E1≥60 MPa, 
E2≥100 MPa, 
E2/ E1≥2,2. 
 
Prace zagęszczające wykonywać ręcznymi wibratorami płytowymi – nie stosować ciężkich wałów 
wibracyjnych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia istniejących instalacji wodociągowych 
zlokalizowanych pod drogą wewnętrzną. 
 
UWAGI: 
� roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998 
� zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie planem BiOZ 
� prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
� zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z Projektantem 
� ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy 
� podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP  
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1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu. 

Powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Zestawienie powierzchni działek: 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie dz. 77, 76/2, 75/2, 75/1, 76/1zgodnie z częścią 
graficzną. 
 
 Lp. Opis Powierzchnia [ha] 

01.

Powierzchnia całkowita działek:                                             
71 
77  

76/2 
 75/2 
 75/1 
 76/1 

 
RAZEM: 

 
0,1000 
0,5500 
0,0300 
0,1000 
0,0500 
0,0300 

 
0,8600 

02.
Powierzchnia objęta opracowaniem (pow. potrzebna do zrealizowania 
zadania inwestycyjnego kd) 

 
270,00 m2 

 

03.
Powierzchnia zabudowy  0,00 m2 

04.
Powierzchnia drogi dojazdowej remontowanej 

 
280,00 m2 

05.
Długość sieci kd 
 

92,30 m2 

06.
Ilość studni DN1200 
 

3 szt. 

07.
Skrzynia włączeniowa, żelbetowa 250*250*215 cm 1 szt. 

 
 

1.5. Ochrona zabytków. 

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Nie dotyczy – teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

1.6. Eksploatacja górnicza. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
 

1.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Obiekt projektowany spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i 
sanitarnohigieniczne.  Projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu nie powodują negatywnego 
wpływu na stan środowiska, a w znacznym stopniu podnoszą jakość warunków zagospodarowania. 
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Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 
 
 
Projekt spełnia zapisy wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, usytuowanie 
obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z poźn. zm.  
 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.  
 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 
 

1.8. Inne dane. 

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

 
Nie dotyczy  
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinek kanalizacji deszczowej, melioracyjnej 
w obrębie Boguchałów.  
Wymieniona instalacja służy do obsługi odwodnienia z istniejącego rowu. 
 
W zakresie trasy i przejść z przyłączami do punktów odbioru prace obejmują działki należące do 
Inwestora lub Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany.  
Projektowane zadanie w zakresie ochrony środowiska nie wywołuje negatywnego oddziaływania. Nie 
występuje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Gminą Baborów, a 
Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „ AQWA” S.C. Głubczyce ul. Królowej Jadwigi 1. 
 
Techniczną i prawną podstawy opracowania stanowiło : 
Rozporządzenia 
►  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  
      bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. nr 129/97, poz. 844). 
►  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane ”   z późniejszymi zmianami  
►  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez  Polską 
korporację techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji, W- a 1994 r. 
►  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120  poz.1133). 
 
Normy 
PN-98/S-02205        ►  Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe. 
PN-B-10736:99     ►  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-70/C-890 - 15     ►  Rury polietylenowe. Metody badań. 
PN-70/C-890 - 16     ►  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 
PN-89/H-02650        ►  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
 PN-B-1 0729:1999     ►  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B – 01801:1982    ►  Zabezpieczenie antykorozyjne 
PN-EN 1401:1999      ►  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne                        
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  (PVC-U)  do odwadniania i 
kanalizacji.  
EN -1610             ►  Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych. 
 
 Inne dokumenty[dokumenty formalne z części budowlanej projektu] 
 
■  Mapa zasadnicza do celów projektowych skala 1:500. 
■  Projekt zagospodarowania terenu. 
 
 
3. ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 
Rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego dokonano metodą odkrywek punktowych. Zgodnie z 
obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w 
sprawie „ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, projektowany 
obiekt został zaliczony do „pierwszej kategorii geotechnicznej”. Warunki gruntowe budujące podłoże 
budowlane projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynależą do „prostych 
warunków gruntowych”.  
Teren badań budują grunty nasypowe i grunty rodzime okresu czwartorzędu. 
 
 
Przedmiotowy teren nie podlega deformacji z uwagi n a eksploatacj ę górnicz ą. 
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4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, MELIORACYJN EJ 
 
4.1. MONTAŻ  KANALIZACJI  
 
Przyjęte materiały do budowy kanałów kanalizacyjnych muszą posiadać certyfikaty zgodności lub 
deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. Do budowy kanalizacji należy stosować jedynie rury 
nieuszkodzone. 
 
Sieci kanalizacyjne wykonać z rur :  
1. Sieć główna 
   •  z PPø 600 dwuścienne, 
   •  klasy  „S” ,  o nominalnej sztywności obwodowej rury SN 8 kPa, dwuścienne 
   •  łączenie rur na wcisk , z uszczelką gumową wulkanizowaną. 
    
Dla rur wszystkie przejścia do studni wykonać jako szczelne – wykonać próby. 
 
Przed przystąpieniem do budowy przewodu kanalizacyjnego wykonawca winien: 
• przejąć od Inwestora projekt trasy przewodu oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych – 
wszystkie punkty wysokościowe podlegają namiarowi geodezyjnemu przed rozpoczęciem i w trakcie 
robót 
• wyznaczyć w terenie miejsca składowania materiałów 
• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i lokalizacja 
studzienek 
 
Wyrównywanie spadków rury, przez podkładanie pod nią kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na całej długości piaskiem ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwego zagęszczenia w strefie podparcia rurociągu. W miejscach złączy kielichowych należy 
wykonać dołki montażowe /o głęb.ok.10 cm/ Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić 
warunki czystości t.z.n. niedostawanie się piasku do wnętrza kielicha.  Układanie rur na dnie wykopu 
przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym, zagęszczonym i z wyprofilowanym dnem - 
zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić próby szczelności przewodu na eksfiltrację wody z 
przewodu oraz na infiltrację wody gruntowej do przewodu. Próby prowadzić zgodnie  z normą PN-92/B-
10735 oraz PN-EN 1610:2001 w obecności przedstawiciela eksploatatora. 
 
4.2. STUDZIENKI POŁĄCZENIOWE.  
Elementy betonowe studzienek wykonać z betonu wibroprasowanego B45,  wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego – 150  i nasiąkliwości do 1,5 % - zaprojektowano studnie połączeniowe ø1200.   
Ostatni krąg od dołu w studzience z kręgów żelbetowych winien posiadać dno, zbrojone siatką 
zbrojeniową ø10. W dnie studni uformować kinetę przepływową z betonu B – 150 [lub zastosować dno z 
kinetą prefabrykowaną].   
W celu dopasowania kręgów do wysokości terenu zastosować pierścienie z felcem.  
Otwór wieńczy-przykrywa z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowyn klasy C250 zamykanym na 
zamek. Elementy prefabrykowane łączone pomiędzy sobą wykonać przy pomocy uszczelek z gumy 
wulkanicznej zgodnie z EN 681-1.  
 
W studzienkach zamontować stopnie złazowe studzienek odległości co 30,0 cm. 
Ściany studni  z zewnątrz zabezpieczyć izolacją bitumiczną (na gorąco)  Bitozolem  2R + 2Pg.  
W miejscach przejść rurami z PVC i żelbetu przez ściany betonowe studzienek należy stosować 
zintegrowaną kształtkę posiadającą uszczelkę z gumy wulkanicznej zgodnie z EN 681 – 1 – przejście 
szczelne. 
Uszczelnianie przejścia pomiędzy betonem a rurą przy pomocy sznura smołowego jest 
niedopuszczalne.  
 
Studzienki sytuować na 30,0 cm warstwie wyrównawczej piasku oraz w obsypce piaskowej 
zagęszczonej po bokach warstwami co 20,0 cm.  
Studnię wlotową żelbetową wykonać analogicznie zgd. z rysunkami wykonawczymi. 
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4.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW  
Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić próby szczelności przewodów na eksfiltrację wody z 
przewodu oraz na infiltrację wody gruntowej do przewodu. Próby prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-
10735 oraz PN-EN 1610:2001 w obecności przedstawiciela eksploatatora. 
 
4.4. ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ 
Studzienki kanalizacyjne wykonywać w wykopach jamistych. 
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normami: PN-B-06050: 1999, PN-86 I B-02480 i BN -83/ 
8836-02.  
Roboty ziemne rozpocząć po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę projektowanej trasy. W miejscu 
włączenia do istniejącego rowu zabudować żelbetowy wylot i umocnić przeciwskarpę. 
Ponadto przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy ustalić usytuowanie istniejącego uzbrojenia 
kolidującego z projektową siecią, wykonując przekopy kontrolne [wodociąg].  
Prace ziemne w okolicach skrzyżowania  z istniejącym  uzbrojeniem wykonywać sposobem ręcznym 
pod nadzorem przedstawicieli właścicieli danego  uzbrojenia. 
 
Wytyczne dla wykopu : 
 ►  wykop rozpocząć od najniższego punktu, (grawitacyjny odpływ wód z wykopu  w czasie opadów)  
 ►  wykop wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, sposobem mechanicznym     
jedynie  w rejonie istniejącego uzbrojenia sposobem ręcznym.  
 ►  średnia szerokość wykopu winna wynosić  1,0 m + średnica sieci 
 ►  wykop na całej długości oznakować i zabezpieczyć.  
 ►  przy głębokości większej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykop należy 
zabezpieczyć deskowaniem wraz z ich rozparciem. Najwyższy element obudowy powinien wystawać  
0,15 cm ponad powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu do wnętrza 
wykopu oraz napływu wód powierzchniowych.  
 ►  dno wykopu winno być oczyszczone z kamienia, korzeni i gruzu.  
 ►  wykop na całej swej długości zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, a nocą światłami 
ostrzegawczymi. 
 
Sieć układać w wykopie suchym, w przypadku występowania większych ilości wód powierzchniowych 
należy podłoże naturalne zabezpieczyć zgodnie z punktem 2.7.3. BN-83/8836-02, a wodę odprowadzić 
do istniejącego rowu poprzez odpompowanie.  
 
Grunt z wykopu odkładać tylko po jednej stronie wykopu w odległość 0,7 m, drugą stronę wykopu 
pozostawić dla montażu i dowozu materiałów. 
Po sprawdzeniu głębokości wykopu i starannym wyrównaniu dna, sieć  ułożyć zgodnie z projektowanym 
spadkiem na 15 cm warstwie wyrównawczej piasku. Zabrania się komukolwiek przebywania w wykopie 
podczas opuszczania do niego rur. Prace związane z montażem i układaniem w wykopach powinny być 
prowadzane w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rury, oraz występowania 
nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. Po zakończeniu posadowienia rurociągu, po 
przeprowadzeniu kontroli złączy i uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, należy podłączyć 
go do rowu istniejącego i wykonać zasypkę materiałem sypkim do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 
ze starannym ubiciem z obu stron przewodu, z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu. Pozostały 
zasyp w rejonie korpusu drogi wykonać z piasku zgodnie z wymaganiami jak dla podłoża pod roboty 
drogowe, natomiast poza korpusem drogowym zasyp wykonać gruntem rodzimym – zagęszczenie do 
Is>0,98. Zasypanie sieci należy poprzedzić odbiorem jego stanu technicznego wykonanym przez IN 
oraz wpisem do dziennika budowy. 
 
4.5. OGÓLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNE J. 
Wszystkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie  : 
■  z warunkami technicznymi budowy wydanymi przez użytkowników, normy i przepisy; 
■  z zachowaniem obowiązujących przepisów p.poż. i BHP;   
■  pod nadzorem ich użytkownika;  
■  zasilanie placu budowy w wodę leży w gestii wykonawcy;  
■  odcinki sieci przeznaczone do budowy winny być przekazane wykonawcy protokolarnie; 
■  przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie eksploatatora sieci kanalizacyjnej oraz 
inne zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody  znajdują się w pobliżu projektowanej 
trasy budowanej kanalizacji o terminie rozpoczęcia robót; 
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■  po wykonaniu przekopów kontrolnych, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym 
    uzbrojeniem prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela użytkownika tego uzbrojenia; 
■  ewentualne zmiany i uzupełnienia wynikłe w czasie wykonawstwa powinny być ujęte w dokumentacji 
powykonawczej; 
■  zasypanie wykonanego odcinka sieci poprzedzić odbiorem stanu technicznego przez operatora sieci 
oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 
 
5.  SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI WOD. – KAN. Z ISTNIEJ ĄCYM  UZBROJENIEM.  
Prace związane z budową kanałów kanalizacyjnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi 
urządzeniami należy prowadzić pod nadzorem eksploatatora danego urządzenia. 
W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy kontrolne 
celem ustalenia jego dokładnej lokalizacji. 
W miejscach kolizji wykonać zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami: 
► dla urządzeń energetycznych według norm PN-75/E-05100, PN-76/E–05125 i PN-76/8984-17 
► dla urządzeń gazowych według Dz. U. nr 139 poz. 686 z 1995 r 
► dla urządzeń wodociągowych według Dz.Bud. nr 20 poz.72 z 14.08.1963 r 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy przeprowadzić odbiór wykonanych 
robót zgodnie z ustalonymi procedurami i Specyfikacjami technicznymi oraz przy współudziale 
przedstawiciela eksploatatora sieci. Wykonawca przekazuje wykonane roboty przyszłemu 
użytkownikowi na podstawie wcześniej wykonanych odbiorów: 
— robot zanikających i ulegających zakryciu; 
— robót częściowych; 
— odbioru ostatecznego. 
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
— powykonawczą dokumentację projektowa poprawioną i uzupełnioną; 
— dokumentację powykonawczą geodezyjną wraz z kopią mapy zasadniczej; 
— dane geotechniczne kategorii gruntu oraz poziomu wód gruntowych 
— certyfikaty i atesty stosowanych materiałów; 
— wyniki pomiarów, badań kontrolnych, dziennik budowy i księgę obmiaru; 
—  oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu min. trzyletniej gwarancji na wykonane roboty. 
 
10. WARUNKI  BHP  
•  Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporz. Min. lnfrast. z dn. 06.02.03 r  w sprawie     
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 
•  Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu    
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozp. Min. lnfrast. z dnia 23.06.03 r  (Dz.U. nr 120/03 
poz. 116 par.) 
•  Przed przystapieniem do wykonywania robót kierownik budowy winien przeszkolić podległych  sobie 
pracowników w zakresie BHP na stanowisku pracy. 
•  Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniu 
wynikającym z uszkodzenia istniejących sieci podziemnych. 
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2. I N F O R M A C J A   B i O Z  
 

TEMAT:                                      PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA KANALIZACJI 
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KANALIZACJA DESZCZOWA, MELIORACYJNA 
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 48-120  Baborów  
ul. Dąbrowszczaków 2a 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:             

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE  "AQWA" S.C. 
ul. Królowej Jadwigi 1, 
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arch. Rafał Skoumal 
tel./fax 77 485 21 79, mobil 500 253 296 
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INFORMACJA dot. BiOZ 
 
Realizacja projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. Zagrożenia mogące wystąpić 
przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych. 
Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi: 
- wykonywanie i umacnianie wykopów 
- transport i montaż rur w wykopach 
- wykonywanie podsypki pod rurociągi - wykonywanie zasypki wykopów 
- zagęszczanie gruntu w wykopach 
Wykopy mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi niezwiązanych z procesem budowy, dlatego 
należy zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie. 
 
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Powinno się 
zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy 
pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać 
się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz 
wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski 
ochronne i odzież ochronną. Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrożeniami należy określić w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi 
zmianami).  
Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań szczególnych poniższych 
przepisów: 
• art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robot w sposób 
bezpieczny, 
• normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiące o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, 
szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, 
• PN-81 /N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny, 
• PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników, 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 - tekst 
ujednolicony, określające ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
• przygotowanie organizacyjne prowadzenie robot budowlanych powinno polegać na zorganizowaniu bezpiecznego 
placu budowy, 
• wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, 
• usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych, 
• roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 
• maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym 
także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu, 
• stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozór Techniczny 
dopuszczające do stosowania go w budownictwie, 
• stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
• po zakończeniu pracy sprzętu należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne rozpoczęcie pracy 
następnego dnia bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie. 
 
Przepisy omawiające szczegółowo problematykę "Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia": 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
• Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych. 


